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1

Dilluns
n Quina de Nadal
A les 19 h, al Pavelló de les
Piscines. Organitza: CP Celrà
Col·labora: Ajuntament.

2

Dimarts
n Quina de Nadal Infantil
A les 17.30 h, al Pavelló de la
Fàbrica. Per a nens i nenes
de fins a 12 anys. Preu: 5 € (5
quines). Organitza: CP Celrà.

3

Dimecres
n Cinema familiar
A les 17 h, ‘Els Barrufets 3’ al
Teatre L’Ateneu. Organitza:
Ajuntament de Celrà.
Gratuït
n Presentació de la novel·la
‘No t’oblidis d’escriure’m’
A les 19 h, a la Biblioteca de
Celrà. Clàudia Bussé presentarà
la seva novel·la ‘No t’oblidis
d’escriure’m’, publicada per
Edicions Tremendes el 2017.
Hi participarà Ramon Bartrina,
d’Edicions Tremendes.

4

Dijous
n Cercavila amb la
Banda Forània
A les 18 h, sortida: des de la
zona esportiva (entre C/ Canigó

i C/ Pins d’en Ros), fins a la
carpa Reial (Rambla Josep Pla).
n Lliurament de cartes

als Patges Reials
De 18 a 20 h, a la Rambla Josep
Pla (en cas de pluja, al Pavelló
de les Piscines) Organitza:
Associació de Comerciants
i Ajuntament de Celrà.

10

Dimecres
n Teatre: ‘El professor
d’art’, de Clara Mir
A les 20 h, al Teatre L’Ateneu.
Un text de Clara Mir inspirat en
la cançó ‘The Art Teacher’, de
Rufus Wainwright. Interpretat
per Clara Mir i Santi Gavaldà,
amb la col·laboració de
Núria Fossas, Júlia Bagué i
Laura Díaz. Durada: 30 min.
Entrada: taquilla inversa.

11
5

Divendres

n Cavalcada de Reis

Sortida de la plaça de
l’Estació a les 18.30.
Organitza: Comissió de Reis.

6

Dissabte
n Quina de Nadal
A les 19 h, al Pavelló de les
Piscines. Organitza: CP Celrà
Col·labora: Ajuntament de Celrà

7

Diumenge
n ‘El Conte de Nadal’
A les 18 h, a l’Ateneu.
Representació del conte
clàssic de Charles Dickens.
Preu Anticipada 6 €.
A Taquilla: 8 €
Organitza: Pastorets de Celrà.

Dijous
n Taller de manualitats
A les 17.30 h, a la Biblioteca
de Celrà. Taller de manualitats
amb Momo Vinyals. Inscripció
prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de Celrà.

12

Divendres
n Club de novel·la negra
A les 21 h, a la Biblioteca
de Celrà. El club de novel·la
negra comentarà ‘El secret de
Christine’ de Benjamin Black.
Organitza: Biblioteca de Celrà.

18

Dijous
n Taller de manualitats
A les 17.30 h, a la Biblioteca
de Celrà. Taller de manualitats
amb Momo Vinyals. Inscripció
prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de Celrà.

20

Dissabte
n Teatre per a adults: ‘El
metge de Lampedusa’
Amb Xicu Masó
A les 21 h, al Teatre L’Ateneu.
Espectacle basat en les
vivències de Pietro Bartolo,
metge a l’illa de Lampedusa
i un dels primers que acull
les persones refugiades
que arriben de les costes
africanes. Preu: Anticipada
11 € / Taquilla: 11€.

21

Diumenge
n Teatre amateur: ‘Mentiders’
Cia. L’Olla dels Maiquiets
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu.
Dos pobres policies britànics,
Blunt i Gobbel, tenen un últim
deure per complir abans que
puguin acabar el seu torn de
la nit de Nadal: donar una
terrible notícia a la parella
de vells del número 20...
Preu: Anticipada: 6 €.
Preu a taquilla: 8 €

24

Dimecres
n Cafè filosòfic
De les 20 a 21.30 h, a l’Espai
Connexió Papyrus (plaça de
les piscines municipals). El
cafè filosòfic es planteja com
una tertúlia informal, oberta.
Per participar-hi només cal
predisposició de compartir
amb un esperit obert i crític
les pròpies idees. Modera:
Josep M. Carbó, assessor
filosòfic. Activitat gratuïta.
Organitza: Connexió Papyrus.

25

Dijous
n Hora del conte
A les 17.30 h, a la Biblioteca
de Celrà. Hora del conte

‘Les bruixes no ens fan por’,
a càrrec de Meri Yanes.
Organitza: Biblioteca de Celrà.

26

Divendres
n Espai dones de
la Llera del Ter
A les 18 h, Escoles Velles.
Trobada intercultural de dones
per fer xarxa, donar-se suport
i passar una bona estona.
Es demana inscripció prèvia:
igualtat@celra.cat indicant
nom i telèfon de contacte.
Organitza: Àrea d’Igualtat.
n Club de lectura
A les 21 h, a la Biblioteca
de Celrà. El club de lectura
comentarà, amb l’editor Aniol
Rafel i el traductor Ferran
Ràfols, ‘L’escombra del sistema’
de David Foster Wallace.
Organitza: Biblioteca de Celrà.
n Teatre a l’Aulet ‘El somni
del petit turquesa’
A les 21 h, a l’Escola L’Aulet. Els
alumnes de 5è representaran
l’obra ‘El somni del petit
turquesa’ en una sessió oberta
a les famílies i al poble.
Gratuït.

27

Dissabte
n Bebeteca ‘Farcell de
clàssics’
A les 10 h i a les 10.45 h,
a la Biblioteca de Celrà.
Bebeteca ‘Farcell de clàssics’
a càrrec de la Cia. Musinfant.
Inscripció prèvia a la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de Celrà.
n Concert-Vermut amb
el grup She’s Crazy
A les 12 h, al Centre Cívic
La Fàbrica. Concert-vermut
amb el grup ‘She’s Crazy’,
que proposa un rock funky
dels noranta, fortament

influenciat per bandes com
Red Hot Chilli Peppers.
Organitza: Bar Cafeteria Centre
Cívic La Fàbrica. Gratuït.
n Cinema
A les 21.30 h, ‘Babettes
Gaestebud’ al Teatre L’Ateneu.
Organitza: Cineclub 21 i
Ajuntament de Celrà.
Gratuït.

28

Diumenge
n Teatre familiar: ‘Contes 1.0’
Cia. Teatre a la Fuga
A les 18 h, al Teatre L’Ateneu.
En Manel és un adolescent
que està enfadat amb tot i
amb tothom. Un dia apareix
en una casa abandonada
on hi ha uns objectes que
parlen i un personatge
estrany i misteriós. Entre tots
hauran de salvar el món dels
contes. Ho aconseguiran?
Preu: Anticipada: 6
€ /Taquilla: 8 €

EXPOsició
n ‘Clarianes de bosc’,
de Víctor Masferrer
Exposició fotogràfica on
l’artista fa una reflexió sobre
la relació de l’ésser humà
amb l’entorn natural a través
d’un procés de treball molt
personal. L’artista ha plantat
càmeres de fotografia al bosc,
fetes amb fusta de pollancre,
per extreure’n imatges de
llarga exposició que documentin el pas del temps.

Programa d’exposicions
viatgeres de la
Diputació de Girona.
Del 6 de novembre al 7 de
gener del 2018 a la Sala
d’Exposicions El Tub, del
Centre Cultural La Fàbrica.

cursos i tallers
ÀREA DE CULTURA
Centre Cultural La Fàbrica
972493026 - cultura@celra.cat
n Scrapbooking
A partir de diferents tècniques
de scrap, embossing,
enquadernació, composició...
es treballarà amb diversos
materials, com paper, robes,
cartrons, coles, tintes, esprais...i
també amb diferents eines, com
segells, encunyadors, big-shot...
Amb tot això es realitzaran
petits projectes i únics, per
regalar o guardar el record.
Dates: 16 i 30 de gener, 13 i 27
de febrer, 13 i 20 de març, 10 i
24 d’abril i 8 i 22 de maig, de
17 a 19.30 h. Preu: 77 € (inclou
material) / Una sessió: 15 €.
Professora: Momo Vinyals
Inscripcions: presencialment
a l’Ajuntament o mitjançant
la web www.celra.cat
fins a l’11 de gener.
n Perfeccionament
en serigrafia
Aquest curs està pensat per
a persones amb nocions
bàsiques de serigrafia que
vulguin aprofundir en la
creació de fotolits manuals, la
seva interacció i l’estampació
sobre diversos suports a
múltiples colors, aprofundint
en diferents tipus de tintes
existents al mercat que ens
permeten ampliar els resultats.
Dijous de 18 a 21 h. Dates: de
l’11 de febrer al 26 d’abril.
Preu: 100 € (inclou material)
Professor: Sebi Subirós
Inscripcions: presencialment
a l’Ajuntament de Celrà o a
través de la web www.celra.
cat fins al 25 de gener.
n Curs de Rakú
El rakú és una antiga tècnica
ceràmica japonesa que
s’utilitzava en la producció de

les tasses per a la cerimònia
del te. Les peces es retiren
del forn a 980º quan estan
roents i s’introdueixen dins
un recipient amb fulles
i serradures, provocant
gran quantitat de fum que
penetra en la peça. No cal
tenir experiència prèvia.
Dilluns de 18 a 21 h. Dates:
del 9 d’abril al 7 de maig.
Preu: 100 €
Professor: Montse Seró
Inscripcions: presencialment
a l’Ajuntament de Celrà o a
través de la web www.celra.
cat fins al 25 de gener.
n Clown

Descobrir el nostre clown a
partir de la pròpia ridiculesa.
Però sobretot un curs
per riure i despertar el
nostre sentit de l’humor.
Dimecres de 20 a
22 h. Dates: del 9 de
gener al 27 de març.
Preu: 100 €
Professor: Mireia Peña
Inscripcions: presencialment
a l’Ajuntament de Celrà o
a través de la web www.
celra.cat fins al 8 de gener.
n Del text a l’escena
A partir de l’anàlisi
de text donarem
vida als personatges
que hi apareixen
Dimecres de 20 a 22
h. Dates: del 3 d’abril
al 20 de juny.
Preu: 100 €
Professor: Meritxell Yanes
Inscripcions: presencialment
a l’Ajuntament de Celrà o a
través de la web www.celra.
cat fins al 20 de març.

cursos i tallers
ESCOLA DE DANSA
d’11.30 a 13 h
Curs amb Liliana Pelman Tarda (a partir de 14 anys i
adults) de 16.30 a 18.30 h
Dissabte 27 de
18.45 a 20 h solo i diàleg
gener de 11 a 14 h.
obert amb el creador
Preu per sessió: 30 €.
Preu: alumnat EMDC:
gratuït / públic: 5€ /
n Axis Syllabus
master class: 20€
‘Caminant cap
Cal inscripció prèvia: www.
a la dansa’
escoladedansa.celra.cat
Curs amb Maria Mora.
Taller de cos i
moviment per persones n Quadrimestral
interessades en la
contemporani amb
locomoció humana.
Marian Villanueva
Dissabte 27 de gener de del 10 d’octubre al
15 a 18.30 h i diumenge 20 de febrer
28 de gener d’11 a 14 h. Horaris: dimarts
Preu per sessió: 70 €.
11.30 a 13.30 h
Preu: 6 sessions: 96
€ / 1 sessió: 20 €
n “Coneguem els
nostres creadors”,
classes magistrals amb n Reeducació postural
Sol Picó a l’EMDC “Jo
i estiraments suaus
em moc, em commoc” Curs amb: Marian
Dissabte 3 de febrer
Villanueva
Matí (8 a 13 anys)
n Katu-gen

Horaris: dijous
15:15 a 16.15 h
Preu: 70 € trimestre
+ matrícula.
n Dansa clàssica per
a adults. Iniciació.
Curs amb: Isabel Pla
Horaris: dimarts
de 15 a 16.15 h
Preu: 88 €/trimestre
+ matrícula
n Veu i moviment
Curs amb: Jordi Homs
Horaris: dimecres
de 19.30 a 21 h
Preu: 88 €/trimestre
+ matrícula

ACTIVITATS A CAN PONAC
Can Ponac (972494767) i a l’Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (972492200)
Per a les activitats cal inscripció prèvia.
n Taller de manteniment
de la memòria
Horari: dilluns de 16.30
a 17.30 h i de 17.30 a
18.30 h (dos grups)
Gratuït. Cal concretar
cita prèvia.

n Taller d’estimulació
n Smart Avis
cognitiva
11 de gener a les 15.30 h
Horari: dimecres de 16 a 17 h. (móbil d’última generació)
i a les 16.30 h (móbils
“antics” amb teclat).
n Atenció Psicològica
Horari: dimecres de 15 a 19 h.
Cal concretar atenció prèvia. n Taller de narració oral
Taller de promoció de
la lectura de 10.15 a
n Espai Respir
n Boles de la sort
Horari: dimarts de 10 a 13 h.Dimecres a les 17 h juguem 11.15 h. Es realitzarà
els dies 11 i 25 gener.
a les boles de la sort.
n Taller d’estimulació
cognitiva
n Taller de manteniment
n Espai Respir
Dins l’Espai Respir.
de la memòria
Horari: divendres
Horari: dimarts de
Inici l’11 de gener.
de 10 a 13 h.
10.15 a 11.15 h.
Horari: dijous de 17.30
a 18.30 h. Gratuït.
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